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Data: 14 d’abril de 2012 
 
Lloc: Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú 
 
Assistents: 44 persones representant a 26 entitats: Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de 
Llobregat, Casino Menestral Figuerenc de Figueres, Casal La Principal de Vilafranca del Penedès, 
Casal Català d’Hostalets de Pierola, Centre Cultural i Recreatiu de Martorell, Centre Moral d’Arenys de 
Munt, Centre Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, Lluïsos d’Horta de Barcelona, Centre Moral de 
Gràcia de Barcelona, Centre Cultural de Sant Vicenç de Sarrià de Barcelona, Círcol Catòlic de 
Badalona, Els Catalanistes de Barcelona, Lluïsos de Gràcia de Barcelona, Societat El Casino de Sant 
Andreu de la Barca, Societat Coral La Unió de Cornellà de Llobregat, Societat La Diadema Corberenca 
de Corbera de Llobregat, Casino Unió Comarcal de Vilafranca del Penedès, Societat Cultural i d’Esbarjo 
La Margaridoia de Santa Margarida i els Monjos, Cor de Marina de Barcelona, Ateneu de Sant Just 
Desvern, Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui, Casal Catòlic de Sant Andreu de 
Barcelona, Ateneu Barcelonès de Barcelona, Ateneu Igualadí d’Igualada, Centre Cultural Nova Badia de 
Badia del Vallès, L’Alzinar de Masquefa.  
 
Abans de donar inici a l’assemblea, el president del Círcol Catòlic, Carles Ràfols, dóna la benvinguda a 
totes les entitats assistents.  
 
Salvador Casals, president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, dóna la benvinguda a totes les 
entitats i agraeix el Círcol Catòlic l’acolliment i la disposició per celebrar aquesta assemblea a les seves 
instal·lacions. Així mateix, excusa a dos membres de la junta directiva, Pere Solà i Enric Tricaz.  
 
El president informa de l’ordre del dia de la reunió, que és el següent: 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada el dia 26 de febrer 
de 2011. 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 28 de 
maig de 2011. 

3. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant l’any 2011. 
4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2011. 
5. Presentació del projecte per a l’any 2012. 
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a l’any 2012. 
7. Altres temes: 

a) Ratificació del senyor Ricard Julià, com a tresorer de la junta directiva de a FAC. 
b) Ratificació del senyor Enric Tricaz, com a membre de la junta directiva de la FAC. 
c) Proposar la baixa de la FAC com a socis de l’Ens de Comunicació Associativa. 
d) Proposar l’alta de la FAC com a socis de la Cooperativa Coop57. 
e) Aprovació, si s’escau, del Manifest dels Ateneus. 

8. Precs i preguntes 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del 26 de febrer 
de 2011. 
 

No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 21 vots a favor. 
 
 
 

2. Aprovació, si s’escau, l’acta de l’Assemblea General Extraordinària del 28 de maig de 
2011. 

 
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 21 vots a favor. 
 
 
 

3. Aprovació, si s’escau, de la gestió feta per la junta directiva durant el 2011 
 

El president explica que aquest ha estat un any de canvis per dos motius. En primer lloc perquè bona 
part de la junta directiva començava de nou i, en segon lloc, perquè han canviat la majoria 
d’interlocutors que fins ara teníem amb l’administració.  
 
Continua explicant que la FAC ha treballat a partir de 5 nous eixos estratègics: organització interna, 
serveis els federats, activitats pròpies de la FAC, comunicació interna i externa i visibilitat al moviment 
ateneístic. Per treballar-hi s’han creat 4 comissions de treball: jurídica, seguiment i expansió, econòmica 
i comunicació. Són comissions obertes a les quals s’hi poden afegir tots els directius que estan davant 
dels ateneus. 
 
Passa el torn de paraula a Núria Font, què explica la tasca feta des de la comissió jurídica.  Explica que, 
principalment, s’ha apostat per estudiar els temes legals que afecten als edificis dels ateneus. Amb 
l’ajuda de l’assessora jurídica de la FAC, Patrícia Julià, s’ha estudiat fins on pot la FAC ajudar els 
ateneus perquè vagin complint amb la normativa.  Seguidament, repassa la tasca feta des de la 
comissió d’expansió i seguiment., incidint sobretot en l’augment dels serveis que s’ha fet. Pel que fa als 
projectes que s’havien proposat fer, s’han complert un 50% i s’han iniciat un 24% més; el restant no s’ha 
pogut anunciar, en alguns casos perquè depenia d’alguna subvenció que no hem rebut. 
 
Pren la paraula Ricard Julià per explicar la comissió econòmica. S’ha fet un seguiment rigorós del 
pressupost i s’han buscat noves formes de finançament.  
 
Pren la paraula Serafín Castaño per explicar la  comissió de comunicació. S’ha fet un canvi de la imatge 
de la FAC, que ha passat a tenir el taronja com a color corporatiu, s’ha potenciat la revista Ateneus, 
l’infoFAC, el butlletí electrònic i la pàgina web, que es presentarà en breus.  
 
Salvador Casals torna a prendre la paraula per concretar les visites i reunions que s’han fet, serveis 
prestats, convenis amb empreses i jornades de formació, aquestes darreres amb poca afluència, pel 
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que s’estan replantejant. També es fa un balanç dels Premis Ateneus i s’expliquen tres projectes que 
s’estan gestant i creixeran de cara al 2012: Amics dels Ateneus, Espai A i dinamitzadors culturals.  
 
Seguidament es fa un repàs detallat dels projectes i del seu estat. Es destaca que s’han iniciat els 
tràmits per aconseguit la declaració d’Utilitat Pública per la FAC i que s’ha ampliat el local de la FAC 
amb el lloguer del pis superior en el qual es troba.  
 
No hi ha cap objecció i es passa a la votació. S’aprova per 25 vots a favor. 
 
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2011. 
 
Pren la paraula Ricard Julià. Explica que el volum d’ingressos del 2011 ha estat superior al que s’havia 
previst quan es va fer el pressupost. Del conjunt dels ingressos, les subvencions són la part més 
important, representant un 74%. Pel que fa les despeses, s’ha intentat no desviar-se del pressupost que 
es va fer a inici d’any.  
 
VEURE ANNEX 1 
 
Destaca que hi ha hagut una evolució a l’alça pel que fa als ingressos provinents de quotes d’associats, 
que es van fixar el 2011. Per això es proposa, de cara al 2012, mantenir les quotes fixades l’any passat.  
 
Esteve Camps, secretari de la FAC, obre el torn de preguntes.  
 
Intervé Pep Pardos, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona. Pregunta a què corresponen les 
despeses de l’Espai A del 2011, ja que la temporada va començar el gener del 2012. Ricard Julià 
respon que corresponen a les despeses del personal que van treballar-hi, des del setembre, perquè la 
programació pogués iniciar-se el 2012. 
 
Seguidament pregunta de quina entitat privada prové un ingrés de 77.000€. Ricard Julià li contesta que 
prové del fons social de la Caixa.  
 
Intervé Jaume Llopart, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès. Demana que a precs i 
preguntes s’expliqui el funcionament de l’Espai A.  
 
S’aproven els comptes del 2011 per 25 vots a favor.  
 
 
 

5. Presentació del projecte per l’any 2012.  
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Salvador Casals explica que s’aposta per seguir treballant amb comissions i repassa breument quines 
són les tasques que amb les quals se centrarà cada una. 
 
VEURE ANNEX 2 
 
S’aprova el projecte per l’any 2012 per 26 vots a favor.  
 
 
 

6. Aprovació, si s’escau, el pressupost per l’any 2012 
 
Pren la paraula Ricard Julià. Es fa un repàs de la previsió d’ingressos i de les despeses. En conjunt es 
preveu un superàvit de 2.000€ 
 
VEURE ANNEX 3 
 
Intervé Pep Pardos, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona. Demana que es faci arribar el 
pressupost de l’Espai A separat del pressupost de l’activitat pròpia de la FAC. Salvador Casals li mostra 
el que demana. D’altra banda, Pep Pardos opina que l’Espai A provoca molta despesa i pregunta qui 
l’assumirà, si l’administració o la FAC.  Ricard Julià li contesta que la despesa de l’Espai A l’assumirà la 
Generalitat. Finalment pregunta a què correspon la partida de lloguers i compres. Ricard Julià li contesta 
que l’augment d’aquesta partida correspon a la despesa que suposen els 20 teatres que s’espera que 
l’Espai A tingui la 2a temporada. 
 
Intervé Jaume Llopart, del Casino Unió Comercial de Vilafranca del Penedès. Demana de nou el 
funcionament de l’Espai A. Salvador Casals fa una explicació del funcionament de l’Espai A.  
 
S’aprova el pressupost per l’any 2012 per 24 vots a favor.  
 
 
 

7. Altres temes 
 

7.1 Ratificació nous membres junta directiva 
 
Salvador Casals presenta Ricard Julià com a tresorer i Enric Tricaz com a vocal de la FAC.  
 
S’aproven les dues candidatures per 26 vots a favor.  
 
 
 

7.2 Proposta de baixa de la FAC com a membre de l’Ens de Comunicació Associativa 
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Salvador Casals explica que l’Ens va néixer per donar suport i visibilitat en l’àmbit de la comunicació a 
les federacions que en formen part. Actualment, però, la FAC s’ha trobat amb dos entrebancs. Un primer 
és que la tasca en matèria de comunicació que ofereix l’Ens no s’acaba d’adequar a les necessitats de 
la FAC. I el segon és un conflicte en el paper de representativitat que des de l’Ens s’exerceix. Hi havia 
dues opcions: intentar canviar la dinàmica de funcionament d’aquesta confederació o bé donar-se de 
baixa. Davant d’aquest dilema, la junta directiva ha acordat en junta sortir de l’Ens perquè es prefereix 
focalitzar esforços en treballar per donar serveis a les entitats que en formen part. 
 
Intervé Pere-Joan Pujol, del Casino Menestral Figuerenc. Explica que votarà en contra de donar-se de 
baixa de l’Ens perquè pràcticament totes les federacions de cultura i associacionisme català estan 
adherides a l’Ens i aquest és un organisme que té molta força davant l’administració. Les federacions 
han d’estar juntes per sortir-se’n. 
 
Intervé Josep Oñate, del Centre Cultural Badia del Vallès. Proposa que la decisió es quedi sobre la taula 
i es prengui la decisió l’any que ve. 
 
Intervé Carme Mateu, de l’Ateneu Igualadí. Opina que es podria reconsiderar la situació perquè el cost 
d’estar adherits a l’Ens no és elevat.  
 
Salvador Casals contesta que si el paper de l’Ens tingués una orientació a oferir un bon servei de 
comunicació, no es tindria cap dubte en continuar-hi. Però el problema rau en la representativitat perquè 
des de la FAC es desconeix què defensa i què proposa l’Ens a les reunions que manté amb 
l’administració i altres organitzacions.  
 
Se li demanen exemples.  
 
Salvador Casals cita un article periodístic en el qual el president de l’Ens expressava que si no hagués 
estat per ells, l’Espai A no s’hagués pogut dur a terme. Des de la FAC no s’està d’acord amb aquestes 
afirmacions perquè l’Ens s’està atribuint un mèrit que en realitat és de 5 federacions. D’altra banda, se’ls 
va demanar un pla de comunicació i van contestar que no podien assumir el cost de fer-lo i no expliquen 
quines accions de comunicació s’estan fent. 
 
Intervé Carme Mateu, de l’Ateneu Igualadí. Pregunta si el malestar expressat s’ha comunicat a l’Ens.  
 
Salvador Casals contesta que el malestar s’ha comunicat per escrit.  
 
Intervé Pere-Joan Pujol, del Casino Menestral Figuerenc. Expressa que aquest malestar no és una raó 
suficient com per marxar i que ell seguiria lluitant, des de dins, perquè l’Ens es converteixi en el que 
creiem que ha de ser. Proposa que es mantingui una conversa amb el president de l’Ens, perquè creu 
que si bé el tema comunicatiu és fluix, considera molt bo el paper de representativitat que exerceix. A 
més, afirma que a principis de setmana el president de l’Ens va enviar una carta al Salvador Casals i no 
n’ha obtingut resposta. 
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Salvador Casals contesta que no s’ha respost la carta perquè no creu que sigui un tema que s’hagi de 
parlar entre presidents sinó que s’ha de fer extensiu a la resta de la junta i, conseqüentment, a les 
entitats federades. 
 
Intervé el Sergi Jover, de l’Ateneu Barcelonès. Opina que sortir de l’Ens no és una bona solució perquè 
creu que els problemes no s’han de resoldre amb trencaments i que si cal tenir una conversa entre 
presidents, es té.  
 
Intervé Esteve Camps, secretari de la FAC, que explica que el camí de l’Ens no s’ajusta a la trajectòria 
que la junta de la FAC vol seguir.  
 
Intervé Carlos Pablos, del Centre Moral i Cultural de Gràcia. Comenta que si en aquests moments la 
junta de la FAC i l’Ens no s’entenen, el millor que es pot fer és donar-se de baixa.  
 
S’aprova donar-se de baixa de l’Ens per 14 vots a favor, 6 en contra i 6 en blanc. 
 
 
 

7.3 Proposta d’alta de la FAC com a soci de la cooperativa Coop57 
 

Pren la paraula el tresorer de la FAC, Ricard Julià. Explica que Coop57 és una cooperativa de serveis 
que està destinada a finançar projectes socials, culturals i de promoció de l’associacionisme.  Els 
membres presenten uns projectes i ells mateixos donen suport als que creuen millors. Des de la FAC 
interessa, especialment, el servei de préstecs per ajudar a cobrir l’endarreriment de pagaments en les 
subvencions. Per ser membres de la cooperativa cal pagar 1000€ que són retornats en cas de tramitar 
la baixa.  
 
Intervé Josep Maria Castellví de la Societat Coral i d'Esbarjo La Margaridoia de Santa Margarida i els 
Monjos. Pregunta quins inconvenients té formar part de la cooperativa. Salvador Casals contesta que hi 
ha uns interessos que s’han de pagar. En principi, són més barats que els que es pagarien amb una 
entitat bancària però tot i així sempre que s’hagi de demanar es farà una comparació.  
 
També pregunta si fer-se’n soci beneficiarà només a la FAC o també a les entitats. Ricard Julià contesta 
que és una proposta per la FAC però que, en cas que un ateneu se’n faci membre, li serà més fàcil 
aconseguir suports si la FAC hi està dins.  
 
Intervé Carlos Pablos, del Centre Moral i Cultural de Gràcia. Pregunta qui hauria de respondre si, en un 
moment determinat, no es tingués capital per tornar els diners del préstec. Ricard Julià contesta que la 
FAC estarà avalada per la resolució d’una determinada subvenció o bé per un conveni signat amb una 
administració.  
 
El Salvador Casals afegeix que una avantatge, a diferència d’entitats bancàries, és que Coop57 
s’espera a què l’entitat hagi cobrat la subvenció per demanar el retorn del préstec.  
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Intervé Pep Pardos, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona. Pregunta d’on prové el capital del 
que disposa Coop57. Ricard Julià explica que prové d’aportacions de particulars i d’entitats sòcies.  
 
S’aprova donar-se d’alta de Coop57 per 23 vots a favor.  
 
 
 

7.4 Aprovació, si s’escau, del Manifest dels Ateneus 
 

Salvador Casals fa una lectura del Manifest dels Ateneus. Explica que la intenció és fer-lo públic. Es 
deixarà dues setmanes al web perquè les entitats puguin fer-li les esmenes que considerin oportunes.  
 
VEURE ANNEX 4 
 
Intervé Xavier Simarró de la Societat Coral La Unió de Cornellà de Llobregat. Pregunta si la FAC es 
podria plantejar una declaració en suport de la immersió lingüística. Salvador Casals respon que en el 
Manifest es parla de la llengua però que és un tema que es podria emfatitzar. També explica que la FAC 
forma part de Som Escola i que s’ha adherit a qualsevol iniciativa per la llengua que hi hagut. 
 
S’aprova el Manifest dels Ateneus per 23 vots a favor.  
 
 
 

8. Precs i preguntes 
 
Intervé Jaume Capreciós, de l’Ateneu de Sant Just Desvern. Pregunta quin contacte s’ha mantingut amb 
la Generalitat per tal que les entitats cobrin les subvencions el més aviat possible, ja que se’n deuen 
algunes des del 2010. Salvador Casals explica que han plantejat regularment aquesta situació a 
l’administració. Fruit d’aquesta pressió es va aconseguir que el CPCPTC, que l’any 2011 no va treure 
subvenció per activitat ordinària, aquest 2012 en traïes una de caràcter retroactiu, és a dir que tant és 
per projecte futur com per activitat realitzada.  
 
També pregunta si la llei de subvencions estatal podria ser més senzilla per entitats petites o bé amb 
menys exigències. Salvador Casals explica que també s’hi està intentant treballar.  
 
També pregunta sobre el fet que els edificis històrics pagaran IBI a partir d’ara. Salvador Casals explica 
que amb la declaració d’Utilitat Pública ja no es pagaria aquest IBI i que, per tant, és important que des 
de la FAC es treballi per aconseguir que els màxims ateneus puguin aconseguir-la.  
 
Finalment pregunta si es farà alguna gestió perquè les entitats se sumin a la insubmissió fiscal. Salvador 
Casals proposa que el servei jurídic de la FAC en faci un informe.  
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Intervé Pep Pardos, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona. Pregunta si el servei d’Utilitat 
Pública es fa des de la FAC o a través d’un extern. Salvador Casals explica que es fa a través de dos 
assessors de la FAC: jurídic, a càrrec de la Patrícia Julià i fiscal i comptable, a càrrec de Roger 
Santiago. 
 
Intervé Daniel Gasparín, dels Catalanistes de Barcelona. Explica que fa dos anys que estan declarats 
d’Utilitat Pública però diu que el tràmit va ser molt costós i que cada any els posen nous entrebancs (els 
demanen nous documents...). Demana que es pugui agilitzar aquest tema i que es pugui tramitar a 
través del servei de la FAC. 
 
Intervé Sergi Jover, de l’Ateneu Barcelonès. Pregunta quins ateneus estarien disposats a acollir actes 
de l’Assemblea Nacional Catalana i demana que la petició es tramiti a través de la FAC.  
 
Salvador Casals dóna l’assemblea per finalitzada i agraeix l’assistència de les persones que hi han 
participat.  
 
 
 
 
 
 
 
Esteve Camps i Sala      Salvador Casals 
Secretari       President 
 
 
 


